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H δομή ηος Ebola (EBOV)

[(-)ssRNA], 19000 bps, μικοσ 
790‐1400 nm, διάμετροσ 80 nm

7 δομικζσ πρωτεΐνεσ : Ν, V35, 
V40, VP30, VP24, GP, RNA 
εξαρτϊμενθ RNA-πολυμεράςθ (L)

2 μθ δομικζσ πρωτεΐνεσ: διαλυτι 
γλυκοπρωτεϊνθ (sGP), μικρι 
διαλυτι γλυκοπρωτεϊνθ (ssGP)



Σαξινόμηζη

ΤΑΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΕΝΟΣ ΕΙΔΟΣ



Πποέλεςζη-Μεηάδοζη



• Μετάδοςθ άμεςθ: αίμα, ςωματικά υγρά- δζρμα αςκενϊν και 
κανόντων, βλεννογόνουσ  (ΟΧΚ αερογενισ)

• Xρόνοσ επϊαςθσ: 2‐21 θμζρεσ 

• Ρρϊτα ςυμπτϊματα (μθ ειδικά): πυρετόσ (>38,6οC), κεφαλαλγία, 
ναυτία και μυϊκόσ πόνοσ

• Ρολυςυςτθματικι ςυμπτωματολογία (γαςτρεντερικό, αναπνευςτικό
& κυκλοφορικό ςφςτθμα), νευρολογικά 11-12 θμ. μετά τθ μόλυνςθ

• Ιάνατοσ: 6-16 μζρεσ μετά τθν ζναρξθ των ςυμπτωμάτων 

• Μθ κανατθφόροσ μορφι: 5-9 θμζρεσ εμπφρετεσ και ςταδιακι 
βελτίωςθ με τθν παραγωγι ειδικϊν αντιςωμάτων

• Σθμαντικι θ απόκριςθ τθσ χυμικισ ανοςίασ για τθν εξζλιξθ τθσ νόςου

• Δείγματα (+): αίμα, κόπρανα, ςίελοσ, ςπζρμα, μθτρικό γάλα

Κλινική Δικόνα



WHO – Αναθοπά 14 Οκηυβπίος 2015

• επιβίωςθ του ιοφ ςε ςωματικά υγρά (ςπζρμα) 9 μινεσ μετά τθν ζναρξθ 
των ςυμπτωμάτων  

• 93 αςκενείσ 
• 3 μινεσ μετά 100% (+)  
• 6 μινεσ μετά 65% (+)
• 9 μινεσ μετά 26% (+)

• CDC: μελζτθ των δειγμάτων 

και μολυςματικισ ικανότθτασ 



Παθογόνορ Γπάζη
Κφτταρα (αρχικά)

-Δενδριτικά
-Μακροφάγα

Πργανα

-Θπαρ 
-Σπλινασ
-Επινεφρίδια

Αποτελζςματα λοίμωξθσ

-Aυξθμζνθ αγγειακι διαπερατότθτα
-Αιμορραγίεσ
-Διαταραχι αιμοςυγκόλλθςθσ
-Απορρφκμιςθ του ανοςοποιθτικοφ 
(IFN, κυτταροκίνεσ)
-Απόπτωςθ  Τ-λεμφοκυττάρων και ΝΚ



• Διάγνωςθ: ELISA, IgM ELISA, PCR, Aπομόνωςθ

• Διαφορικι Διάγνωςθ: ελονοςία, τυφοειδισ πυρετόσ

Χρόνοσ από τη Μόλυνςη Διαγνωςτική Μέθοδοσ



Δπιδημιολογία ΔVD…

• 26 Αυγοφςτου 1976:  Λ. Δθμοκρατία του Κογκό (Ζαϊρ), χωριό Yambuku - Prof. Peter Piot

• 1976 – 2013:  1.716 επιβεβαιωμζνα κροφςματα

• Μάρτιοσ 2014: επιδθμία Εbola ςτθ Γουινζα και

εξάπλωςθ ςε Λιβερία & Σιζρρα Λεόνε

• 8 Αυγοφςτου 2014:  θ επιδθμία Ebola ανακθρφςςεται από τον Ρ.Ο.Υ. ωσ μείηον  

πρόβλθμα Δθμόςιασ Υγείασ Διεκνϊσ, με τθ μορφι του «επείγοντοσ»

• 30 Σεπτεμβρίου 2014:  πρϊτθ επαγγελματικι μόλυνςθ ΗΡΑ, ακολοφκθςαν άλλεσ 3 

(Dallas, Νζα Υόρκθ) – 4 κροφςματα / 1 κάνατοσ

• 6 Οκτωβρίου 2014:  πρϊτθ επαγγελματικι μόλυνςθ ςτθν Ευρϊπθ (εργαηόμενθ ςε 

νοςοκομείο, Μαδρίτθ, Κςπανία)

• Μάρτιοσ 2015:  24.282 κροφςματα / 9.976 κάνατοι

• 1 Νοεμβρίου 2015:  28.607 κροφςματα / 11.314 κάνατοι



Δπιδημίερ Zaire EBOV 1976-2014



Γευγπαθική Καηανομή Κποςζμάηυν

V. Rougeron, et al., Ebola and Marburg haemorrhagic
fever, J Clin Virol (2015)



• Η επιδθμία EVD του 2014, λόγω του Zaire Ebola virus (ZEBOV), είναι θ 
ςθμαντικότερθ επιδθμία ςτθν ιςτορία του ιοφ (Ινθτότθτα: 90%)

• Για πρϊτθ φορά προςβάλλονται αςτικά κζντρα (επιδθμία 2014)

• Συνεχείσ μετακινιςεισ των ατόμων - αποτζλεςμα οι ςυνεχείσ επανειςαγωγζσ

• Δεξαμενι: φρουτοφάγεσ νυχτερίδεσ (Rousettus aegyptiacus)

• 450 περιςτατικά /244 κάνατοι  ςε υγειονομικό προςωπικό (ζωσ Δεκ. 2014)

• Δεν υπάρχει ειδικι φαρμακευτικι αγωγι και εμβόλιο

• Δφςκολθ θ ανάπτυξθ εμβολίου και φαρμάκων 

• Επίπεδο βιοαςφάλειασ BSL-3/BSL-4 ςε διαγνωςτικά και ερευνθτικά εργαςτιρια

Δπιδημία Zaire EBOV 2014



Δπιδημία Zaire EBOV 2014



Θύμαηα ηος EBOV παγκοζμίυρ (ΠΟΤ)
(έυρ 8 Νοεμβπίος 2015)





Νςσηεπίδερ Rousettus aegyptiacus



Ο EBV μπορεί να μολφνει και να 
πολλαπλαςιαςτεί ςε χοίρουσ… (WHO)



Φάπμακα  ζε εξέλιξη

ΦΑΜΑΚΟ ΦΑΣΗ ΕΙΔΟΣ ΕΤΑΙΙΑ

Woonsung Na, et al., Ebola outbreak in W.Africa 2014: What is going 
on with Ebola virus?, Clin Exp Vaccine Res 2015;4:17-22



Δμβόλια ζε εξέλιξη

ΕΜΒΟΛΙΟ ΦΑΣΗ ΕΙΔΟΣ ΕΤΑΙΙΑ



Φάπμακα και Δμβόλια ζε κλινική δοκιμή (2015) 

• ΖMapp: ίαςθ ςε Rhesus Macaques (100%) – 5 θμζρεσ από τθ μόλυνςθ



Δπγαζηήπια BSL-4…

Ευρϊπθ & ΑUS: 22
HΡΑ & CAN: 17
Αςία: 8
Αφρικι:2

Σφνολο: 49





Έλεγσορ & Ππόλητη
• Κινθτοποίθςθ πόρων και Συνεργαςία φορζων

• Επιδθμιολογικι Επιτιρθςθ

• Καταγραφι Ρεριςτατικϊν 

• Διερεφνθςθ Επαφϊν 

• Εργαςτθριακι Κάλυψθ

• Ορκι Διαχείριςθ των Απωλειϊν & των Μολυςματικϊν Υλικϊν

• Συμπεριφορικζσ Ραρεμβάςεισ ςτθν Κοινότθτα

• Διαχείριςθ Ψυχολογικοφ Ραράγοντα

• Ενθμζρωςθ τθσ Κοινότθτασ για Ελάττωςθ Κινδφνου:
• ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΡΠ ΑΓΚΑ ΡΑΝΚΔΑ ΣΤΟΝ ΑΝΙΩΡΟ

• ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΡΠ ΑΝΙΩΡΟ ΣΕ ΑΝΙΩΡΟ

• ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕ ΣΕΞΟΥΑΛΚΚΗ ΕΡΑΦΗ

• ΜΕΤΑ ΥΓΚΕΚΝΗΣ ΓΚΑ ΡΟΛΗΨΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΥ ΑΡΟ ΝΟΣΟΥΝΤΕΣ & ΙΑΝΟΝΤΕΣ



Η ππαγμαηικόηηηα…

• Αδιευκρίνιςτθ θ εξζλιξθ των ιϊν του γζνουσ Ebola, δεν υπάρχει τρόποσ να 
αποφευχκεί θ μόλυνςθ από τον ιό ςτθ φφςθ

• Η φρουτοφάγοσ νυχτερίδα (Rousettus aegyptiacus) - δεξαμενι του ιοφ

• Απομόνωςθ αςκενϊν - αυςτθρά μζτρα καραντίνασ 

• Σθμαντικι θ πρϊιμθ διάγνωςθ τθσ λοίμωξθσ ςε ηϊα και ανκρϊπουσ

• Ενδονοςοκομειακι διαςπορά - πολφ μικρι ςυμβολι ςτθ διαςπορά τθσ 
νόςου

• 10% των κρουςμάτων από Ebola και Marburg άτομα του χϊρου τθσ 
υγείασ



• Ρολιτικι αςτάκεια και δεινι οικονομικι κατάςταςθ των χωρϊν που πλιττονται

• «Medical Poverty Trap»

• Αναγκαία θ παρζμβαςθ Κυβερνιςεων και Διεκνϊν Οργανιςμϊν 

• ΔΝΤ – 115 εκ. $ χρθματοδοτθςθ και ελαφρυνςθ χρζουσ - ΣΚΕΑ ΛΕΟΝΕ

άτοκο δάνειο 160 εκ. $

36,5 εκ. $ χρθματοδότθςθ - ΛΚΒΕΚΑ  

37,7 εκ. $ χρθματοδότθςθ - ΓΟΥΚΝΕΑ

ζκκλθςθ για ιδιωτικι χρθματοδότθςθ

• 3 Σεπτεμβρίου 2015:  θ Λιβερία ανακθρφςςεται ελεφκερθ τθσ νόςου (ΡΟΥ)

• 7 Νοεμβρίου 2015:  θ Σιζρρα Λεόνε ανακθρφςςεται ελεφκερθ τθσ νόςου (ΡΟΥ) 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΡ

ΣΚΕΑ ΛΕΟΝΕ 325 $

ΛΚΒΕΚΑ 229 $

ΔΗΜΟΚΑΤΚΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ 185 $

ΓΟΥΚΝΕΑ 448 $



ο EBOV είναι γνυζηόρ από ηο 1976:
ολιγορία ή αμέλεια?

• Πμωσ…

- ο ΕΒV ζχει προκαλζςει πολφ λιγότερουσ κανάτουσ από τθν          
ελονοςία, τθ φυματίωςθ ι τα διαρροϊκά νοςιματα

- πικανόν ο ΕΒV να αντιπροςωπεφει μια μικρι και όχι τόςο 
προςοδοφόρο «αγορά»

- οι εταιρίεσ επενδφουν ςτθν ανάπτυξθ φαρμάκων και εμβολίων που κα 
αποφζρουν ικανά κζρδθ ϊςτε να καλυφκεί το κόςτοσ τθσ ζρευνασ 

Θέμαηα Βιοηθικήρ…



• 1976-2013: οι επιδθμίεσ ΕΒΟV δεν είχαν ικανό μζγεκοσ, αντίκτυπο 
και απόθχο ϊςτε να οδθγιςουν ςτθν ανάπτυξθ ενόσ εμβολίου ι 
φαρμάκου?...

• 2014: κροφςματα ςε Κςπανία και ΗΡΑ. Διαφορετικι αντιμετϊπιςθ?...

• Γιατί μόνο οι Αμερικανοί ι Ευρωπαίοι αςκενείσ μεταφζρονται ςε 
χϊρεσ υψθλϊν υποδομϊν για περίκαλψθ? …

• Γιατί οι πρϊτοι που ζλαβαν τα υπο εξζλιξθ φάρμακα ιταν οι 
αςκενείσ ςε Κςπανία και ΗΡΑ?...

Θέμαηα Βιοηθικήρ…



• Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν φάρμακα που βρίςκονται ςε 
πειραματικό ςτάδιο και ζχουν δοκιμαςτεί ςε πρωτεφοντα, αλλά όχι 
ςε άνκρωπο?

• Δεδομζνθσ τθσ ςπανιότθτασ των πειραματικϊν φαρμάκων, ποιοι κα 
λάβουν αγωγι?...

• Ροιοι κα εμβολιαςτοφν πρϊτοι?...

• Καραντίνα: απομόνωςθ του ιοφ ι και των χωρϊν?...

Θέμαηα Βιοηθικήρ…



WHO Ebola Ethics Panel – 11 
Αυγούστου 2014

“It is ethical to offer unproven 
interventions with as yet 

unknown efficacy and adverse 
effects, as potential treatment 

or prevention”

« Η εφαρμογι ςε άτομα υψθλοφ κινδφνου, πειραματικϊν μεκόδων 
που προθγουμζνωσ ζχουν δείξει κετικά αποτελζςματα ςτο 
εργαςτιριο και ςε πειραματόηωα, είναι θκικά αποδεκτι κάτω από 
προχποκζςεισ…»



Πποϋποθέζειρ αποδοσήρ θεπαπείαρ ζε 
πειπαμαηικό ζηάδιο…
• Οι παρεμβάςεισ πρζπει να γίνονται με γνϊμονα θκικζσ αξίεσ&αρχζσ:

Διαφάνεια Ενιμερθ ςυγκατάκεςθ

Ελευκερία επιλογισ Εμπιςτευτικότθτα

Σεβαςμόσ ςτθν 
αυτονομία του ατόμου

Δικαιοςφνθ

Ρρόςβαςθ ςτισ 
πλθροφορίεσ

Δικαίωμα τθσ αυτοδιάκεςθσ



ΔΤΥΑΡΙΣΩ


